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Hetven éve, 1939-ben nyilvánítot-
ták védetté a debreceni Nagyerdõ
egy 31 hektáros darabját – ez volt
Magyarország elsõ természetvédel-
mi oltalom alá vont területe. Erre az
eseményre emlékeztek Debrecen-
ben, ahol – stílszerûen egy nagyer-
dei tisztáson, 186 éves tölgyek alatt
– szervezett megemlékezést a NYÍR-
ERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. és a
Hortobágyi Nemzeti Park.

A már kilencezer éve létezõ debrece-
ni Nagyerdõ nevét hatalmas, 100–120
éves fáiról kapta. Különleges védett nö-
vényfajok (turbánliliom, kétlevelû sark-
virág, fehér madársisak, Duna-völgyi
csillagvirág, magyar nõszirom) és álla-
tok (rézsikló, héja, zöld küllõ, harkály,
csúszka, nyaktekercs, szén-, kék, barát-
cinege, füzikék, erdei pityer, citromsár-
mány, feketerigó, szürke és örvös légy-
kapó, mókus, törpe és pirókegér, me-
nyét, nyest) élnek a területén.

Már az 1960-as években is sokan
fontosnak tartották itt, hogy felhívják az
erdõk védelmére a figyelmet. Azt gon-
dolom, hogy ennek a megkülönbözte-
tett figyelemnek a világban és Magyar-
országon is meg kell maradnia, és ez to-
vábbi kötelezettségeket ró ránk. A het-
venéves évforduló erre a figyelemre
kell, hogy irányítsa mindannyiunk gon-
dolatait – mondta ünnepi beszédében

Szabó Imre környezetvédelmi és víz-
ügyi miniszter.

A Nemzeti Vagyongazdálkodási Ta-
nács elnöke  úgy fogalmazott: a Nagyerdõ
a debreceniek szeretetébõl létezik. Prof.
dr. Nagy János – aki a Debreceni Egyetem
Agrár- és Mûszaki Tudományok Centru-
mának elnöki tisztét is betölti – emlékez-
tetett arra, hogy annak idején Debrecen
városa hatszáz kataszteri holdat biztosított
az erdõgazdálkodás elindítására. 

Ez az erdõ haldoklik, ha nem tudjuk
megoldani a Nagyerdõ és a város ezen
részének felszíni vízutánpótlását, nem
lesz következõ hetven év – jelentette ki
Kósa Lajos. Debrecen polgármestere ar-
ra is utalt, hogy megoldásként korábban
már kidolgozták a Civaqua-programot,
de az nem kapott állami támogatást. 

A megemlékezésen beszédet mondott
Rakonczay Zoltán nyugalmazott minisz-
terhelyettes és dr. Szemerédy Miklós,
Debrecen városának tiszteletbeli erdõ-
mestere is. Kaknics Lajos, a NYÍRERDÕ
Zrt. vezérigazgatója – az erdõgazdaság
nevében – egy-egy aranygyûrûvel aján-
dékozta meg a két erdõmérnököt. Az ün-
nepségen kiosztották a Nagyerdõ-gyer-
mekrajz pályázat díjait, majd a résztve-
võk megkoszorúzták azt a kopjafát, ame-
lyet erre az alkalomra készített Vass Ta-
más, nyugalmazott erdõmérnök.

Vereb István
Fotó: Pápai G.

Hetven éve védett a Nagyerdõ

Az aranygyûrûsök




